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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 07/2019 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 Κατόπιν ερωτημάτων προς παροχή διευκρινήσεων που τέθηκαν στα πλαίσια 
του ανωτέρω διαγωνισμού σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 
 

1. Επί της Ερώτησης Νο 1 «Φ.093/281/67190/Σ.18169/21 Οκτ 
19/ΥΠΕΘΑ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ παράγραφος 9. Θα είναι δυνατή η αίτηση 
συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινήσεων σε ότι αφορά στα προβλεπόμενα 
για την κατάθεση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, μετά την σχετική έγγραφη 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής;», σας γνωρίζουμε ότι θα είναι δυνατή η 
αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινήσεων εντός εύλογου 
χρόνου που θα οριστεί με έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. 

2. Επί της ερώτησης Νο 2 «Διευκρινίστε αν τελικώς επιβάλλεται η καταβολή 
τιμήματος για την διακήρυξη εφόσον αυτή περιέλθει σε γνώση του υποψηφίου μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ. Και σε θετική περίπτωση το 
ακριβές αντίτιμο καθώς το ποσό προς καταβολή δεν γίνεται σαφές από τις σχετικές 
αναφορές στους Γενικούς αλλά και στους Ειδικούς Όρους οι οποίοι και 
υπερισχύουν.», σας γνωρίζουμε ότι δεν επιβάλλεται η καταβολή τιμήματος για 
την διακήρυξη, εφόσον αυτή περιέλθει σε γνώση του υποψηφίου μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ. 

3. Επί της ερώτησης Νο 3 «Προσθήκη «Ι» στην ΠΕΔ –Β-1001/3η Έκδοση 
παράγραφος 2. Αν η προσφορά περιλαμβάνει περισσότερες της μίας κατηγορίας 
στόχων, ο ενδεχόμενος αποκλεισμός σε μία θα επιτρέψει την αξιολόγηση της 
προσφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες στόχων που περιλαμβάνει;», σας 
γνωρίζουμε ότι ο ενδεχόμενος αποκλεισμός σε μια εκ των κατηγοριών 
στόχων θα επιτρέψει την αξιολόγηση της προσφοράς για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες στόχων που περιλαμβάνει καθώς υφίσταται η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς Διαιρετής κατ’είδος.  

4. Επί της ερώτησης Νο 4 «Προσθήκη «Ι» στην ΠΕΔ –Β-1001/3η Έκδοση 
παράγραφος 4. Παρακαλούμε για τη διάθεση της ανωτέρω προσθήκης σε 
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ηλεκτρονική μορφη.», σας γνωρίζουμε ότι η παραπάνω προσθήκη στην ΠΕΔ-Β-
1001/3η Έκδοση είναι ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα του  ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ 
(http://www.gdaee.mil.gr/) εντός του παραρτήματος «Γ» της παρούσας 
διακήρυξης. 

5. Επί της ερώτησης Νο 5 «Η Διακήρυξη (κύριο σώμα εισαγωγική 
παράγραφος) επιδιώκει διαγωνισμό για την ανάθεση και εκτέλεση σύμβασης 
«Παροχής Υπηρεσιών». Επιπλέον στο Παράρτημα «Γ», παράγραφος 8.1.3. ορίζεται 
ότι οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν με βάση την προσθήκη «Ι» στην ΠΕΔ-
Β-1001/3η Έκδοση. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα όμως δεν προβλέπει 
μέθοδο/διαδικασία για την υποβολή τιμών ή συνυπολογισμό αυτών στην 
διαμορφούμενη μέση προσφερόμενη τιμή στόχου ανά κατηγορία στόχου, για τα 
παρακάτω είδη που αποτελούν αναπόσπαστο οικονομικό στοιχείο σε σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών. 
 
 α. Ετήσια συχνότητα παροχής υπηρεσιών στόχων ανά κατηγορία στόχων και 
ανά Επιτελείο για το σύνολο των ετών ισχύος της συμβάσεως. Το δεδομένο αυτό θα 
επιτρέψει στους διαγωνιζόμενους να υπολογίσουν συνεπαγόμενες ανελαστικές 
δαπάνες και να υποβάλλουν/συμπεριλάβουν αντίστοιχες συμβατικές τιμές για: 

  (1) Την ετήσια συχνότητα μεταφοράς υλικών προς και από τα πεδία βολής 
  (2) Την ετήσια συχνότητα μετακίνησης προς αυτά και από τα πεδία βολής 
του προσωπικού που θα υπηρετήσει τα υλικά για να παρέξει την υπηρεσία. 
 β. Διάρκεια σε ημέρες κάθε περιόδου παροχής ανά κατηγορία στόχων. Το 
δεδομένο αυτό θα επιτρέψει στους διαγωνιζόμενους να υπολογίσουν τη δαπάνη που 
θα προκύψει από την εκτός έδρας διαμονή του προσωπικού που θα υπηρετήσει, τα 
υλικά, και η οποία δαπάνη θα πρέπει επίσης να υποβληθεί/συμπεριληφθεί στις 
προσφερόμενες τιμές. Η απουσία των συγκεκριμένων πληροφοριών από την 
διακήρυξη, θα μπορούσε να οδηγήσει στα εξής ακραία σενάρια στην προσπάθεια 
προσδιορισμού και υποβολής/συνυπολογισμού τιμών. 

 α.  Στο ενδεχόμενο να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες στόχων από όλες τις 
κατηγορίες μια φορά κατ’έτος για όλα τα επιτελεία ταυτοχρόνως και με διάρκεια της 
παρεχόμενης υπηρεσίας ίση με 5 εργάσιμες μέρες. 
 β.  Στο ενδεχόμενο να απαιτείται μόνιμη εγκατάσταση προσωπικού και υλικών 
στα πεδία βολής καθόλη τη διάρκεια του έτους και με ετοιμότητα παροχής υπηρεσιών 
ανά πάσα ημέρα του έτους.», σας γνωρίζουμε ότι κάθε Εκτελεστική Σύμβαση θα 
καθορίζει τον αριθμό και το είδος των στόχων τα οποία εξαρτώνται από τις 
επιχειρησιακές ανάγκες της Υπηρεσίας και δεν μπορεί να προκαθοριστεί ούτε 
η συχνότητα ούτε και η διάρκεια των ημερών της κάθε περιόδου παροχής 
υπηρεσιών. 

6. Επί της ερώτησης Νο 6 «Παράρτημα Β παράγραφος 8.9.9. Δεν είναι 
σαφές το περιεχόμενο της παραγράφου. Κατά την ανάγνωση αυτής, η έκδοση ΑΕΥΠ 
προσδιορίζεται χρονικά μετά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών από τους 
διαγωνιζόμενους, αν όχι μετά από την σύναψη της συμβάσεως. Ως συνέπεια η 
αναφερόμενη πιθανή μείωση (εως και 30%) του τελικώς απαιτούμενου αριθμού 
υλικών (πιθανολογούμε συνολικού αριθμού στόχων) ή πιθανή αύξηση (εώς και 30%) 
της διάρκειας υπηρεσιών (πιθανολογούμε αριθμός ετησίως εκτελούμενων βολών 
ή/και αντίστοιχη αύξηση της χρονικής διάρκειας έκαστης βολής, δεδομένου ότι η 
διάρκεια της σύμβασης έχει ορισθεί ως τετραετής) θα βλάψει ενδεχομένως σοβαρά 
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από οικονομικής άποψης τον ήδη δεσμευμένο με προσφορά διαγωνιζόμενο (ή με 
σύμβαση προμηθευτή) καθώς η διακήρυξη απαιτεί με ποινή απορρίψεως σταθερές 
τιμές (μη αναπροσαρμόσιμες ΓΟ-12 παρ 5) για όλη τη διάρκεια της συμβάσεως. 
Παρακαλούμε διευκρινίσατε σχετικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης 
παραγράφου.», σας γνωρίζουμε ότι η ΑΕΥΠ έχει ήδη εκδοθεί και αφορά την 
εντολή στη ΓΔΑΕΕ για διενέργεια Διαγωνισμού. Η αυξομείωση 30% αφορά στη 
δυνατότητα της υπηρεσίας να προμηθευτεί περισσότερους ή λιγότερους 
στόχους (μέχρι 30%) εφόσον της το επιτρέπει η προσφερόμενη τιμή σε σχέση 
με την προϋπολογισθείσα τιμή. 

7. Επί της ερώτησης Νο 7 «Παράρτημα Β παράγραφος 8.10. Διευκρινίσατε 
το αναφερόμενο δικαίωμα προαίρεσης καθώς τούτο καθοριζόμενο μετά την υποβολή 
των δεσμευτικών προσφορών (με την έκδοση ΑΕΥΠ-ήτοι ίσως και μετά την 
υπογραφή της σχετικής συμβάσεως) δυνατόν να βλάψει οικονομικά τον προμηθευτή 
καθώς η διακήρυξη απαιτεί με ποινή απορρίψεως σταθερές τιμές (μη 
αναπροσαρμόσιμες ΓΟ-12 παρ5) για όλη τη διάρκεια της συμβάσεως.», σας 
γνωρίζουμε ότι η ΑΕΥΠ έχει ήδη εκδοθεί και δεν υφίσταται πρόθεση 
δικαιώματος προαίρεσης. 
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